BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL

13 de desembre 2018

TOTS FEM ESCOLA
OPERACIÓ QUILO
Voldríem agrair a totes les famílies que han participat en la campanya de
l’Operació Quilo. Hem arribat a recollir 350 kg d’aliments que els voluntaris de Càritas ja han vingut a buscar i els repartiran entre les famílies
més necessitades del nostre municipi. MOLTES GRÀCIES!!!

LOTERIA DE NADAL
Recordeu que encara podeu adquirir la loteria de Nadal de l’escola i del BSGR

Número: 73845 Preu: 3 euros (Escola)
Número: 41581 Preu: 5 euros (BSGR)

CROSS VILA DE RIPOLLET
El proper diumenge dia 13 de gener es portarà a terme el 37è. Cross Vila de
Ripollet. Tothom qui es vulgui (des de P5 fins a 4t d’ESO), es podrà inscriure
parlant prèviament amb el professor /a d’Educació Física. El termini acaba el
diaINFORMACIÓ
10 de gener. Animeu-vos,
volem que molts alumnes SG hi participin!
GENERAL

EXTRAESCOLAR d’ANGLÈS
El proper dimecres dia 9 de gener comença l'extraescolar d’anglès per a l’etapa d’Infantil. L’horari serà de 17
a 18.15h. Recordem que les famílies no cal que vinguin a l’escola a recollir els seus fills a les 17h, sinó que
ho faran a les 18.15. El preu és de 34.80 euros i queden molt poques places disponibles!
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TOTS FEM ESCOLA

MARATÓ TV3
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa d educació visual participen, un altre any, en el concurs Pinta la Marató
amb el cartell L’esperança. Aquest any La Marató està dedicat al Càncer.
En el cartell apreciem l'Esperança de milions de persones depositades en la investigació (simbolitzada per la lupa), que és la única sortida possible (la llum que emet). Si volem que brolli la vida li hem de donar la volta a la
malaltia, que en aquest cas és simbolitzada per una cèl·lula cancerígena, en que finalment li germinen uns petits,
però forts i decidits brots verds, la vida.
Divendres dia 14 de desembre, tots els alumnes de l’ESO, participaran en una xerrada divulgativa sobre el càncer a
càrrec de la Fundació Marató TV3. La ponent serà la nostra exalumna Jennifer Álvarez.
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EDUCACIÓ INFANTIL
TIÓ, TIÓ, CAGA TIÓ....
Al parvulari ja fa olor de tió!!. Seguint la tradició, el divendres 21
de desembre el "farem cagar",
però, per poder fer-ho, abans hem
de donar-li de menjar. Al llarg d’aquests dies els nens li han de portar alguna coseta per menjar: una
galeta, una mandarina, un tros de
xocolata, dolços nadalencs... el
que vulguin i li poden deixar al pujar a les classes.

Recordeu portar la bossa de nanses!!. El dia 20 portem els treballs del primer trimestre cap a casa.

Ja arriba el NADAL…
i enguany serà
“UN NADAL DE COLORS”
ACTUACIÓ ALUMNES E. INFANTIL: Dijous 20 de desembre. Es faran 2 representacions a les 15.30 i a les 16.15.

El dia 21 l´horari serà de 9 a 13h. (A
les 14.30 pels alumnes de menjador)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Un viatge al passat (2n de primària)
Aquesta tarda us esperem a les 16.40 hores. Podreu recollir als nens i nenes a
l´aula i anar amb ells a visitar l´exposició.

FAMÍLIES D´E. INFANTIL, NO OBLIDEU RECOLLIR LES ENTRADES A SECRETARIIA.
IMPORTANT!! Només podreu veure la representació una sola
vegada, en el torn corresponent.

ACTUACIÓ ALUMNES E. PRIMÀRIA: Dimecres 19 de desembre. Es faran
també 2 representacions idèntiques, en les quals actuaran tots els alumnes
de primària.
- A les 15.15 esteu convocades les famílies de 1r, 2n i 3r de primària.
- A les 16.15 les famílies de 4t, 5è i 6è de primària.
(Si teniu fills/es en les 2 convocatòries, podeu venir al torn que vulgueu, les
actuacions són les mateixes!!!). Sigueu puntuals.
L´entrada a les actuacions es fa per la porta de Parvulari. Els nens i nenes
han de venir canviats de casa. Els de menjador porteu la roba en una bossa.

Celebració de la paraula (Cicle Mitjà i
Cicle Superior)
El proper dimarts dia 18 a les 11.30, totes les nenes i els nens de 3r a 6è, aniran a la celebració de la Paraula a
l'església de Ripollet. Les famílies que vulgueu ens podeu acompanyar. Us esperem directament a la parròquia.
Teatre Cicle Mitjà (3r i 4t de primària)
Els nens i nenes de 3r i 4t, dins la programació d´activitats complementàries, han treballat aquest trimestre l´obra
de teatre: “Babuska i els tres Reis”. Les famílies de cicle mitjà esteu convidades a veure la representació el proper
divendres 14 de desembre a les 16.30 hores, al teatre de l´escola. (Entrada pel Parvulari)
ENVIAMENT D´INFORMES (Tots)
El dijous dia 20 rebreu per correu electrònic l´informe d´aquest trimestre. També el tindreu a la WEB ALÈXIA. Comenteu amb els vostres fills/es els resultats obtinguts i animeu-los a encarar amb ganes el proper trimestre.
DIVENDRES DIA 21 de desembre (Tots)
El divendres dia 21 l´horari serà de 9 a 13 hores (fins a les 14.30 pels alumnes de menjador)
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E. SECUNDÀRIA

PROJECTE SOCIAL
Els alumnes d’ESO realitzaran del dia 17 al 20 el projecte social interdisciplinari. Els eixos que treballarem són: 1r ESO
Gent gran, 2n ESO discapacitats físiques i psíquiques, 3r ES0 Societat desfavorida i 4t ESO àmbit sanitari.
Els alumnes de 1r ESO aniran al matí a la residència Sant Josep de Barcelona el proper dijous dia 20 i al Centre de dia
del nostre municipi el dilluns dia 17.

Els alumnes de 2n ESO treballaran conjuntament amb els nois-es d’ASPASUR i els
visitarem el dilluns dia 17. Dins del seu projecte també faran diferents tallers
amb professionals de: l’ONCE-CREDEN, ASPADI , ASPASUR-GRUP CATALONIA, i
assistiran a la xerrada del ex-regidor Alberto Castro.

Els nois i noies de 3r ESO col·laboraran amb la ONG “Sense sostre” amb la qual

faran un projecte de preparació d´entrepans i bosses de Nadal per a persones que viuen al carrer. Dimarts dia 18 sortiran a comprar els aliments pel
nostre municipi.
El Sr. Mariño, educador social i funcionari de presons, s´encarregarà d’explicar els diferents motius que poden portar a una persona a la presó, així com les diferents actuacions que
es realitzen per reinserir-la a la societat.
A continuació els Mossos d´Esquadra, realitzaran un taller per prevenir conductes discriminatòries en els
centres educatius i en diferents àmbits de la societat.
Finalment, farem un recorregut històric a través de la publicitat on obtindrem un visió crítica del paper que
ha jugat la dona entre els anys 70 i 2018. També dissenyarem una joguina que eviti estereotips i arquetips
estandarditzats que marquen conductes i rols.

Els alumnes de 4t ESO assistiran dins la mateixa escola a una xerrada de la coordinadora i un voluntari mèdic de l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet,
realitzaran un curs de Reanimació Cardiovascular i rebran informació sobre el Càncer
a l’adolescència . A més també participaran en el programa Game Over que tracta
sobre les lesions medul·lars. Aquesta activitat està organitzada per l’Institut Guttman.

Us animem a adquirir (1 euro) la revista solidària que els alumnes de l’ESO van realitzar l’any passat.
COL·LEGI SANT GABRIEL
C/ Nord, 32

-08291– Ripollet

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL
WWW.gabrielistas.org

Tfn. 93.580.98.98

E. SECUNDÀRIA

FI PRIMER TRIMESTRE I ENTREGA DE BUTLLETINS
El dilluns dia 3 de desembre va acabar el primer trimestre, us recordem que
un enviarem les qualificacions via correu electrònic, el proper dimecres dia 19
de desembre.

DIA 21 DE DESEMBRE
Com cada any el dia 21 de desembre tindrem un horari especial per l’etapa de l’ESO (de 9 a 13 hores). Aquest dia
combinarem activitats lúdiques amb altres d’educatives. Els alumnes de 3r i 4t aniran al parc dels pinetons i 1r i
2n al parc Gassó Vargas per passar una estona de convivència. Finalitzarem el mati a l’aula fent activitats de tutoria lligades amb la cohesió grupal.
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AFA
Benvolgudes famílies,
us recordem que avui de 17h a 18h tindrà lloc la primera sessió del pessebre de plastilina que fem entre totes les persones de l'escola. Esteu convidats a participar d'una activitat per a preparar el Nadal i que
és molt participativa, cooperativa i sobretot única! Deixem volar la imaginació i creem el pessebre més
divertit i artesanal!
La segona sessió tindrà lloc dimarts vinent, 18 de desembre de 17h a 18.
Per altra banda, des de l'equip humà de l'AFA, aprofitem ja per desitjar-vos unes molt bones festes de
Nadal.
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ADMINISTRACIÓ

Us volem recordar que podeu veure el conceptes dels rebuts mensuals a la plataforma Alexia. Si alguna família
no hi pot accedir, pot demanar les contrasenyes a secretaria.

MENJADOR

Recordeu també que tots els nens/es que es quedin esporàdicament al menjador i tinguin dietes
o intoleràncies han d’avisar (via telefònica o presencialment) a secretaria a primera hora del matí.

AG E N D A
mes

dia

hora

etapa

14

16.30

3r i 4t Primària

Representació teatre de l´escola
“Babuska i els tres reis”

ESO

Xerrada divulgativa sobre “la Marató de tv3”

3r a 6è Primària

Celebració Paraula, parròquia Sant Esteve

ESO

Enviament qualificacions del primer trimestre

PRIMÀRIA

Representació Nadal

PRIMÀRIA

Enviament d´informes

1r ESO

Sortida a la Residència Sant Josep.

18

11.30

19
19
DESEMBRE

Tarda

20
Matí
20

Tarda

INFANTIL

Representació Nadal

9/1

17

INFANTIL

Comença l’extraescolar d’anglès

TOTES

Cross Vila de Ripollet

13/1
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